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Ponto de partida: uma crise sem precedentes 

Situação a junho de 2011 

 Pedido de resgate para obtenção de ajuda financeira externa 

 Redução da despesa na saúde previstas no MoU 

 Execução de compromissos assinados/ Troika em Portugal 

 Maior redução de sempre no orçamento anual da Saúde 2010/2011 em 

-612 MEUR 

 Crise social e recessão económica: determinantes de saúde negativas 

 Problemas estruturais no sector 

 Corte de remuneração dos profissionais de saúde / Função Pública 

 Diversos hospitais em falência técnica/+ de 3,7 MMEUR de dívidas 
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Ponto de partida: uma crise sem precedentes 

Principais riscos de não alteração da Política de Saúde em 2011: 

 Suspensão dos fornecimentos ao SNS (vide ameaça da farmacêutica 

Roche em cortar o fornecimento de medicamentos a crédito a 23 

hospitais no final de 2011) 

 Fim do carácter universal e geral do SNS 

 Quebra da cadeia de valor da saúde 

 Colapso económico e financeiro do SNS 

 Degradação acentuada dos indicadores de saúde 

 Efeitos indiretos nos indicadores de atividade económica 

(produtividade, baixas por doença, etc.) 

 Coesão social em risco 
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Estratégia - Serviço Nacional de Saúde 

1. Resgatar o SNS 

2. Equidade nas medidas e proteção dos mais vulneráveis 

3. Promover Reformas Estruturais 

4. Reduzir a carga de doença a prazo 

5. Revalorizar profissionais de saúde 

6. Reformar a Política do Medicamento 

7. Aumento Regulação/Fiscalização/Legislar sobre Conflitos de 

Interesses 

8. Aumento Qualidade/Acesso 

9. Aumentar a eficiência do sistema 

10.Melhoria de Indicadores de Saúde chave – Criação dos Programas 

Nacionais Prioritários de Saúde 
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Objectivo 

1. Unanimidade nacional em torno da defesa por um SNS sustentável 

2. Redução da mortalidade prematura 

3. Melhoria da qualidade de vida 
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Evolução do Orçamento do SNS 

Receita efetiva das AP 73.050 74.240 72.463

Orçamento MS (inicial) 8.802 8.190 7.585

Orçamento MS (final) 8.926 8.326 9.754

Fonte: INE/MF

(valores em MEUR) 2010 2011 2012

O stock da dívida acumulada ao longo dos anos de governo socialista (3,7 MMEUR)  

foi reduzido em 2.300 MEUR 
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Redução da dívida total e atrasos nos pagamentos 

Fonte: ACSS 



1. Inclusão dos hospitais EPE no perímetro orçamental da Administração Central e retirados de 

uma situação de falência técnica, com criação de condições para o seu equilíbrio em termos 

anuais (EBITDA=0) 

2. Prescrição electrónica de medicamentos e de MCDT 

3. Introdução de um sistema de referência internacional de preços no medicamento hospitalar 

4. Reforço das carreiras médicas, com a conclusão dos concursos parados e abertura de novos 

concursos para o Grau de Consultor e abertura de concurso para Assistente Graduado Sénior  

5. Aumento da taxa de Cirurgia de Ambulatório 

6. Constituição de uma Rede de Cuidados Paliativos 

7. Criação de Normas de Orientação Clínica 

9. Conclusão da Rede de Centros Nacionais de Reabilitação, com a abertura do Centro de 

Reabilitação do Norte 

10. Desenvolvimento da Plataforma de Dados em Saúde 

11. Criação de Centros de Referência 
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Reforma Hospitalar 
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Fonte: ACSS 

Reforma Hospitalar 
aumento do financiamento disponível 

+917 MEUR/ano (+23%)  

de financiamento  

para os hospitais EPE  

entre 2011-2014  

face a 2008-2010 

2008 2009 2010 2011

2012
(incluíndo  

financiamento 

excepcional)

2013
(incluíndo  

financiamento 

excepcional)

2014
(incluíndo  

financiamento 

excepcional)

Financiamento 
2008-2010

(média anual)

Financiamento 
2011-2014

(média anual)

3.334.284.807 4.026.117.738 4.669.921.020 4.143.319.158 5.479.335.099 4.614.272.324 5.471.336.764 4.010.107.855 4.927.065.836Em euros

Financiamento dos 
Hospitais EPE

(Contratos Programa)



PRESTAÇÃO DE CUIDADOS E PREVENÇÃO  

 Isentámos totalmente de taxas moderadoras mais de 6 milhões de 

portugueses, onde passaram a estar incluídos novos desempregados e os seus 

cônjuges e dependentes menores, bem como crianças institucionalizadas, 

requerentes de asilo e refugiados e alargámos a isenção até aos 18 anos de idade 

 Reforçámos as equipas médicas no SNS com a abertura de vagas para 

contratação de quase 5.000 médicos e 2.500 enfermeiros 

 Aumentámos para 7 milhões o número de utilizadores de Cuidados de Saúde 

Primários. São mais 323 mil que em 2011 

 Criámos a Rede Nacional de Cuidados Paliativos e reforçamos a Rede Nacional 

de Cuidados Continuados com mais 2.140 camas de julho de 2011 a junho de 

2015 (+39%) 

 Reforçámos a Rede de Cuidados de Proximidade com a abertura de mais 113 

Unidades de Cuidados na Comunidade 
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Destaques 



PRESTAÇÃO DE CUIDADOS E PREVENÇÃO  

 

Criámos 117 Unidades de Saúde Familiar e abrimos 37 Centros de Saúde 

Abrimos 7 novos hospitais, a um ritmo de quase 1 novo hospital a cada 6 meses 

Aumentámos a capacidade de intervenções cirúrgicas com mais de 650 mil 

realizadas em 2014. São mais 32.500 que em 2011 

Pela primeira vez, promovemos um programa de vacinação contra a gripe 

gratuito para a população com idade superior a 65 anos, com a maior taxa de 

cobertura na época gripal registada nos últimos anos de 62% 

 Incluímos no Plano Nacional de Vacinação a vacina anti-pneumocócica 

conjugada, contra a pneumonia, meningite e septicémia 

Legislámos para proteger as pessoas, em especial os mais jovens, do risco do 

tabaco, álcool e drogas 
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Destaques 



POLÍTICA DO MEDICAMENTO 

 

 Aprovámos 23 novas substâncias ativas para utilização hospitalar, face às 11 de 

2011. Ao nível do ambulatório foram comparticipadas 22 novas moléculas, face 

às 12 de 2011. De destacar a do tratamento da paramiloidose, da hepatite C e 

da doença de Crohn 

 Face a 2011 foram dispensadas mais 13 milhões de embalagens de 

medicamentos comparticipados e, face a 2010, reduzimos o preço médio de 

venda de medicamentos ao público em 27% e o preço dos medicamentos 

genéricos em 53% 

 Instituímos um regime de prescrição obrigatória por DCI, aumentado a quota de 

mercado dos medicamentos genéricos (em unidades) para quase 50% (36% em 

2011) 

 Criámos o SiNATS - Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde 
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Destaques 
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• Em Portugal 2010-2014 (por Posologia Média Diária – PMD): 

 decréscimo dos custos totais de tratamento nos quatro casos clínicos analisados 

 diminuição de encargos para o doente entre -27,02% e -56,32% 

 diminuição de encargos para o Estado entre -18,48% e -51,22% 
 

• A redução de custos de tratamento  em Portugal deveu-se  essencialmente a: 

 entrada no mercado de medicamentos genéricos 

 revisões anuais de preços de medicamentos de marca 

 regras de comparticipação de medicamentos genéricos, que levam a uma redução de preços máximos 

Fonte: INFARMED 

Custos de tratamento 
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• Auditorias externas a todas as unidades do SNS 

• Legislação sobre conflitos de interesses e regime de incompatibilidades 

• Seleção dos membros para os CA com mais transparência – CReSAP 

• Revisão dos licenciamentos e reforço de competências para a ERS 

• Emissão de nota informativa de custos 

• Continuação da diminuição de margens excessivas/opacidade dos preços 

• Combate à fraude 

• Inclusão dos hospitais EPE no perímetro orçamental da Administração Central  

Transparência 



Fonte: ACSS 

Combate à Fraude 
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Fraude é despesa em saúde sem quaisquer ganhos para os utentes ou 

para a sociedade e geradora de ineficiências 

Reforço da detecção 

pelo MS de casos 

suspeitos  

Sistema de Controlo Interno Integrado  

do Ministério da Saúde 

Ministério 

Público 

PJ 

275 casos 

suspeitos 
(2011-2014) 

Montante monitorizado de 

despesa suportada pelo 

Estado: 350 MEUR 

Valor controlado e monitorizado pelo Ministério da Saúde  

2011: 183 MEUR (2% do orçamento) 

2014: 2.230 MEUR (29% do orçamento)  +1.119%! 



Estudo da IASIST – 15 junho 2015 
Menos camas de “agudos” e mais camas de CCI 

Fonte: IASIST 2015 



Estudo da IASIST – 15 junho 2015 
Qualidade clínica 

QUALIDADE CLÍNICA  Evolução (2008-2013) 

Mortalidade   

Menos óbitos -1,5% 

Menos óbitos “face ao ajust. risco" -25,0% 

   

Complicações   

Mais episódios com complicações 10,2% 

Menos episódios com complicações "face ao ajust. risco" -12,8% 

    

Readmissões   

Mais readmissões 8,3% 

Menos readmissões "face ao ajust. risco" -4,2% 

Cesarianas 

Menor taxa de cesarianas -6,1% 

Fonte: IASIST 2015 



Estudo da IASIST – 15 junho 2015 
Recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS Evolução (2008-2013) 

Médicos   

Mais Médicos 5,8% 

Mais Médicos ETC 2,6% 

Menos Horas Extraordinárias -52,5% 

    

Enfermeiros   

Mais Enfermeiros 2,6% 

Mais Enfermeiros ETC 11,2% 

Menos Horas Extraordinárias -8,7% 

    

Total de Efetivos   

Mais Total de Efetivos 1,8% 

Mais Total de Efetivos ETC 14,7% 

Fonte: IASIST 2015 



Contratações Médicos Enfermeiros

2012 1.556       1.000          

2013 1.635       579             

2014 1.785       965             

2015 1.945       2.000          

TOTAL 6.921      4.544        

Fonte: ACSS 

Desde 2011:  

 abertos cerca de 20 concursos para médicos e enfermeiros  (mais de 6 mil vagas) 

 Enorme esforço para a contratação de médicos de família  abertos 8 concursos 

nacionais, num total de 1.082 vagas abertas 
 

2014: tendência crescente na contratação de médicos e enfermeiros para o SNS  

 Contratados 1.785 médicos e 965 enfermeiros 

Recursos humanos à disposição das populações 
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CONCURSOS PARA GRAU DE CONSULTOR: 

 2002: encerrado em 2013 (1.831 admitidos) 

 2005: encerrado em 2014 (972 admitidos) 

 2012: 3.233 admitidos 

 2015: 1.300 potenciais candidatos 
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Sustentabilidade do SNS 

Repartição 

do esforço  

(2011-2014) 

Fonte: Ministério da Saúde 

Equidade do esforço de ajustamento 



Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolução 

último ano 
disponível

Anos potenciais de vida perdidos por todas as causas de morte, 
antes 70 anos (x1000) Fonte: INE, 2015

387,1 383,3 366,8 355,1 342,9 328,7 n.d. -14,2

Taxa de mortalidade infantil (/1000 nados vivos) Fonte: INE, 2015 3,25 3,64 2,53 3,12 3,37 2,94 2,80 -0,14

Mortalidade prematura (antes de 70 anos) (% óbitos) Fonte: INE, 2015 24,4 24,3 23,5 23,8 22,5 22,6 22,1 -0,5

Casos de infeção por VIH por ano de diagnóstico (dados revistos) 
Fonte: INSA, DDI-URVE e DGS, 2014

2.050 1.864 1.824 1.613 1.542 1.093 n.d. -449

Taxa de incidência de tuberculose (novos casos/100000 habitantes) 
(ver nota 1) Fonte: SVIG-TB, 2014

26,0 25,3 24,0 23,1 22,9 21,1 18,7 -2,4

Taxa de mortalidade por suicídio (/100.000 habitantes) Fonte: INE, 

2015
9,7 9,5 10,3 9,6 10,1 10,0 n.d. -0,1

Esperança média de vida à nascença (H+M) (em anos) (ver nota 2) 
Fonte: INE, 2015

78,74 78,94 79,29 79,55 79,78 80,00 80,24 0,24

Nota 1: A taxa de inc idênc ia de tuberculose para o ano 2014 foi divulgada com carácter provisório no Dia M undial da Tuberculose (24 de março de 2015).

Nota 2: A esperança de vida é derivada de tábuas completas de mortalidade com período de referênc ia de três anos consecutivos: 2006-2008, 2007-2009, … 2012-2014.

Fonte: INE e DGS - Progamas Prioritarios
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Evolução dos indicadores de saúde 

Consumo de drogas (dados de 2013) Portugal Média UE

Cocaína (consumidores adultos - 15 a 64 anos) 1,2% 4,6%

Anfetaminas 0,5% 3,5%

Ecstasy (prevalência em adultos ao longo da vida) 1,3% 3,6%

Cannabis (estimativa de prevalência nos adultos ao longo da vida) 9,4% 23,3%

N.º de mortes devido à droga (casos por milhão de habitantes) 3,0 17,3

N.º de diagnósticos de VIH atribuídos ao consumo de droga injetada (casos por milhão de habitantes) 7,4 2,9



Fonte: ACSS/SPMS - RNU 

Cobertura de utentes com médico de família 

22 

2011 

Evolução dos utentes sem Médico de Família 

2,1 

milhões 

2015 

1,27 

milhões 

Final de 2015 

800 mil 
-822 mil 

(em 4 anos) 

-1,3 milhões 
(em 4 anos) 

-470 mil 

(em 2015) 

+250 MGF +500 MGF Necessidades 



1. Melhores indicadores de saúde 
 

2. Solvência dos Hospitais 
 

3. Aumento das horas assistenciais 
 

4. Aumento da produção assistencial 
 

5. Reforço das carreiras 
 

6. Mais inovação 
 

7. Mais investigação 
 

8. Melhor Formação 

23 

Reforço do SNS 



Qualidade realidade/percepção 

Fonte: ERS/DECO/NOVA IMS/Abbvie 

Total 
Público

Excelência 
Clínica

Segurança 
do Doente

Adequação e 
Conforto 

Instalações

Focalização 
no Utente

Satisfação 
do Utente

2013 71% 73% 64% 62% 74%

2014 70% 80% 80% 82% 89%

 2013/2014
(p.p.)

-1,9 +7,9 +16,7 +20 +15,5

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO EM SAÚDE (ERS) 

Projeto Saúde Sustentável,  

Parceria NOVA IMS/Abbvie (Fev. 2015) 

Deco/Proteste 

(Nov. 2014) 
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-402,1 

-204,8 

-164,6 

29,4 

-405

-355

-305

-255

-205

-155

-105

-55

-5

45

2011 2012 2013 2014

EVOLUÇÃO DOS EBITDA DOS HOSPITAIS EPE 

+432 MEUR 

Fonte: ACSS 

Evolução do Orçamento do SNS 



Plano de Intervenção em Cirurgia (22 MEUR) 

Objetivo: reforçar a atividade cirúrgica do SNS em 2015, respondendo à procura acrescida 

que se tem vindo a registar nos últimos anos  

 Marca uma nova fase de incentivo à atividade cirúrgica nos hospitais do SNS, para a 

realização de 16 mil cirurgias nas áreas cirúrgicas mais carenciadas como a cirurgia em 

patologia neoplásica (mama e próstata), cirurgia da hérnia discal, artroplastia da anca e 

cirurgia da catarata. 

 

 Através deste plano, o Ministério reforçará o financiamento dos hospitais para 2015, 

num montante de 22 MEUR, a distribuir pelos hospitais de cada Região de Saúde que 

integrem o Programa, e será executado entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2015  

 

 Privilegia a modalidade de tratamento cirúrgico em regime de ambulatório, 

reforçando a tendência de ambulatorização da atividade cirúrgica que tem vindo a ser 

incrementada nos últimos anos  
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Situação em junho de 2015 

 Ausência da Troika em Portugal 

 Orçamento da Saúde a subir moderadamente 

 Remuneração de profissionais a ser resposta 

 Menores problemas estruturais 

 Solvência dos Hospitais:  mais robustos  diminuição da dívida do 

SNS em mais de 2,3 MMEUR 

 Melhores Indicadores de Saúde 

Ponto de chegada: uma crise sem precedentes 


